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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC törvény  (a továbbiakban: Nktv.) 85. § (2) 

bekezdése alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal beszámolót kérhet az 

intézmény vezetőjétől az intézmény tevékenységéről.  Az intézményvezető elkészítette a 

beszámolót és a tájékoztatót, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 

bekezdésének 6. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó 

közfeladatok körében ellátandó  helyi önkormányzati feladatok közé tartozik az óvodai ellátás 

biztosítása. 

Az Nktv. 8. § (2) bekezdése alapján  a  gyermek  abban az évben, amelynek augusztus 31. 

napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 

óvodai foglalkozáson vesz részt. Az intézmény alapellátási körében a 2-7 éves gyermekek 

napközbeni ellátásáról,  fejlesztéséről gondoskodott, melyet 11 óvodai és 1 bölcsődei csoport 

szervezésével biztosított. 

Az óvodai ellátás a Bessenyei úti székhely óvodában és a Móra úti telephelyen  8 és 3 

csoportban került megvalósításra.   

 

A 2019/2020-as nevelési évben az intézményben  267 fő óvodás és összesen 20 fő bölcsődés 

gyermek járt, mely utóbbi esetben folyamatos volt a gyermekek év közbeni óvodába történő 

átadása, így férőhely hiány miatt nem kellett gyermeket elutasítani.  

A nevelési évben  15 fő óvodapedagógus, illetve  7 pedagógiai asszisztens dolgozott a 

csoportokan és a pedagógiai munkát további 3 pedagógiai asszisztens, 11 fő szakképzett 

pedagógiai munkát segítő munkatárs és 1 fő óvodatitkár látta el. A bölcsődei feladatok ellátását 

2 fő  bölcsődei kisgyermeknevelő, 1 fő  bölcsődei dajka biztosította.  Egyéb technikai 

munkakörben 2 fő  került foglalkoztatásra.  

Közfoglalkoztatás keretében 6 fő,  rehabilitációs foglalkoztatás keretében 2 fő segítette az 

óvoda működését. 

 

Az óvoda eszközellátottsága, tárgyi felszereltsége megfelelő a pedagógiai program 

megvalósításához. Az elhasználódott játékok, eszközök, évek óta pályázati, alapítványi 

pénzekből  kerülnek pótlásra. A nevelési évben a fenntartó támogatásával, intézményi 

költségvetésből megvalósult a korábban megvásárolt udvari játékok telepítése mind a székhely, 

mind pedig a telephely óvodában.  

Sajnos a nyári tisztító festésre, karbantartási munkálatok elvégzésére ezen a nyáron nem lesz 

lehetősége az intézménynek, mivel a márciusi veszélyhelyzet befolyásolta a tervezést, illetve a 

takarítási szünet létjogosultságát. Szükségessé vált azonban, a Móra úti Óvoda fűtéshálózatának 

felülvizsgálata, mely korszerűsítés igényét veti fel.  
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Az  anyag betekintést nyújt az intézmény  szakmai nevelési programjába, a munkaközösségek 

munkájába, tájékoztat a  továbbképzésekről, a belső és külső kapcsolatrendszerről és a jövőbe 

mutató  gondolatokról. 

Az óvoda az elmúlt évben is kiemelt figyelmet fordított a prevencióra, a hátrányos helyzet 

csökkentésére.  A gyermekek érdekében folyamatos kapcsolattartást és együttműködést 

tartanak a szülőkkel   és a társintézményekkel. A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Hajdúnánási Tagintézményéből 1 fő logopédus, 2 fő fejlesztőpedagógus heti 8 órában segítette 

hatékonyan a rászoruló gyermekek fejlesztését. 

A 2019/2020-as nevelési évben biztosított volt az intézmény stabil működése, a megfelelő 

személyi feltétele, a gyermekek harmonikus fejlődése az esélyegyenlőség növelése. 

  

A 2020/2021-es nevelési  év beindítása 

Az intézménybe való beiratkozás  időpontja 2020. április 21-től április 23-ig tartó időszakba 

került meghatározásra. Az időközben bekövetkezett veszélyhelyzetre tekintettel a 

köznevelésért felelős miniszter határozata alapján az intézmény 2020. április 21-ig hivatalból 

automatikusan felvette a körzetébe tartozó óvodaköteles gyermeket. Erről tájékoztatta a 

szülőket, a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására pedig, a rendelkezésnek megfelelően, 

a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.  

 

Az óvodában maradt gyerekek száma 184 fő, újonnan bejövő 77 fő, így a várható összlétszám 

262 főben realizálható. Jelenlegi információ szerint 3 gyermek esetében kért a szülő halasztást. 

A 2020/21-es nevelési évre beiratkozott és felvételt nyert gyermekek száma kissé magasabb az 

előző évinél, a várhatóan alacsonyabb gyermeklétszámot az iskolát kezdők magasabb létszáma 

eredményezi. A két évvel korábbi összes gyermeklétszám tükrében több óvodást tudhatunk a 

közösségben. 

 

A csoportok létszáma 2020. szeptember 1-jétől átlagosan 23,8- 24 főre tehető, ez még változhat, 

növekedhet. Számítani kell az évközben érkező óvodaköteles gyerekekre, akik költözés vagy 

nevelőszülőhöz rendelés miatt kerülnek Polgárra. Számuk - az előző évek tapasztalatait alapul 

véve - átlagban 8-10 főre tehető. A 3 éves kortól kötelező óvodába járásnak köszönhetően 

évközben, minden 3-6 éves korú gyermek felvételének kötelezettsége növelheti a csoportok 

létszámát.  

Az Nktv. 25. § (7) bekezdése szabályozza az óvodai csoportok  maximális  és átlaglétszámát, 

mely alapján a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal 

átléphető  a maximális csoportlétszám.  Fenti törvényre való  hivatkozással  az intézményvezető 

kérte a fenntartó hozzájárulását a  maximális csoportlétszámok 20 %-os növeléséhez. 

Az új épületben kialakított két új csoporttal járó férőhely növekedés - mely az Alapító okiratban 

is rögzítésre került - megoldja a polgári óvodaérett gyermekek teljeskörű óvodai felvételét.  

A bölcsőde megfelelő kihasználtsággal 14 fővel kezdi meg az új nevelési évet.  

 

A dokumentumok a nagy terjedelem miatt nem kerülnek megküldésre, viszont elektronikus 

formában elérhetőek.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, 

javaslataikkal, észrevételeikkel történő kiegészítésére   és a határozati javaslatban  foglaltak 

elfogadására. 

 

Polgár, 2020. június 12. 

         Tóth József 

                                                                                              polgármester 
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Határozati javaslat 

……./2020. (VI. 25.)  határozat 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-as nevelési év feladatainak végrehajtásáról és a 

2020/2021-es nevelési  év beindításáról  szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta. 

 

1./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Napsugár  

Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-as nevelési év feladatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2./  A Képviselő-testület  a 2020/2021-es nevelési évben a Napsugár Óvoda 

és Bölcsődében indítható csoportlétszámot   11 csoportban  hagyja jóvá. 

 

3./  A Képviselő-testület a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 25. § (7) 

bekezdésében foglalt jogkörében engedélyezi  a Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde intézményben a 2020/2021-es nevelési évben a csoportlétszám 

maximális férőhelyének 20 %-al  történő növelését. 

 

 Határidő:    2020. szeptember 1. 

 Felelős:      Tóth József polgármester 

             Peténé Molnár Éva intézményvezető 

 

 


